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Ma?opolska Akademia Mistrzów IV - ?yjmy z Pasj?
G?ównym za?o?onym celem projektu "Ma?opolska Akademia Mistrzów 4" by?o odkrywanie i rozwijanie
indywidualnych talentów, kszta?towanie i rozwijanie zainteresowa?, uzdolnie? i pasji a jednocze?nie
promowanie dzia?a? artystycznych. Opieraj?c si? ankietach ewaluacyjnych, rozmowach z uczestnikami oraz
wychowawcami i ocenie zaanga?owania w zaj?cia dzieci i m?odzie?y, mamy pewno??, ?e realizuj?c projekt,
zaszczepili?my w uczestnikach rado?? p?yn?c? z rozwijania swoich zainteresowa? i hobby.
Poprzez warsztaty prowadzone w Ojcowskim Parku Narodowym metod? pedagogiki prze?y? uczestnicy (w ilo?ci
ponad 1500 osób) do?wiadczyli rado?ci p?yn?cej z wykonania w?asnor?cznie pracy artystycznej, lub udzia?u
w warsztatach w pi?knej scenerii przyrody OPN.
Podczas zaj?? beneficjenci poznali w?asne mo?liwo?ci i rozwin?li je, wykonuj?c ciekawe ?wiczenia w sytuacji innej
ni? szkolnej. Nasze zaj?cia to pierwszy krok do my?lenia o swoim potencjale w ró?nych sferach ?ycia oraz
budowania ?wiadomo?ci szeroko rozumianych zasad i warto?ci ?yciowych.
Podczas zaj?? uczestnicy zobaczyli ogromn? mnogo?? sposobów na rozwój i rado??.
Prezentacja zarówno prac uczestników jak te? nowych pasji na szkolnych piknikach, przyczyni?a si? do utrwalenia
w?ród dzieci zwyczaju szukania rado?ci w hobby i zainteresowaniach.
Przygotowani w ramach projektu prowadz?cy zaj?cia m?odzi liderzy, ucz?c m?odszych od siebie sami wykonali
ogromny krok w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Grupa 20 liderów zosta?a rzetelnie przygotowana do
pracy wychowawcy i profilaktycznej, teoretycznie i w praktyce trenuj?c prowadzenie zaj?? plenerowych. Uda?o si?
nawi?za? kontakt ze ?rodowiskiem m?odzie?y zrzeszonej w organizacji "Grupka" i na wzór grupki stworzy?
pozytywne grupy rówie?nicze w ?wietlicach ?rodowiskowych, które anga?uj? m?odzie? ze swoich ?rodowisk do
wspólnego rozwoju w?asnych zainteresowa?.
Wykraczaj?c ponad za?o?enie projektu og?osili?my internetowy konkurs pod nazw? "Rado?? i rozwój" na stronie
internetowej www.cuder.pl [1].
Pod wp?ywem dobrych do?wiadcze? podczas realizacji projektu powsta? pomys? na ogólnopolsk? "lig? sposobów
na rado??", skierowany do uczniów szkó? podstawowych.
Stowarzyszenie rozwija pomys? i zak?adamy powstanie "Ligi sposobów na rado??" w roku 2013, co b?dzie
wynikiem realizowanego projektu Ma?opolska Akademia Mistrzów 4.
Przeprowadzili?my badanie ankietowe w?ród uczestników projektu. Wyniki bada? pokazuj? co dzieci i m?odzie?
uznaj?, jako czynniki chroni?ce i wzmacniaj?ce ich rozwój; dobre relacje w rodzinie i szerokie zainteresowania s?
na dwóch pierwszych miejscach.
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